Conselho Consultivo da Associação Origem/Amorim
Ata da reunião realizada em 21/08/2018 - início às 15 horas
Local:
Sede do Sindicato das Seguradoras do RJ e ES
Presentes:
Membros do Conselho Jorge Aiub Hijjar / José Carlos de Almeida Gouvêa
/ Luiz Tavares Pereira Filho / Paulo Roberto Amador dos Santos / Renato Paulino de
Carvalho Filho / Ronaldo Mendonça Vilela e Mariana Lima Reis
1.

Apresentação dos trabalhos realizados

O Relatório sobre o andamento dos trabalhos (ANEXO 1) foi apresentado
por Jorge Hijjar e Mariana Lima Reis.
2.

Estatuto

Ronaldo e Jorge ficaram encarregados de elaborar uma minuta de Estatuto
para ser apresentado e criticado pelos demais integrantes do Conselho.
Posteriormente, o novo Estatuto deverá ser aprovado pela Assembleia Geral a ser
realizada em 22 de setembro do corrente, e em seguida registrado em cartório.
Atentaremos, entre outros, para os quatro itens constantes do Relatório anexo. Há
também a necessidade de compatibilizar a aprovação das contas da Diretoria atual
com os balanços a serem realizados até a data da Assembleia. Tomaremos todas as
providências para que a convocação e demais ações aconteçam de acordo com a
legislação e o Estatuto vigentes.
3.
Finanças
Mariana apresentou a necessidade da continuidade de obtermos doações,
especialmente de roupas, sapatos e acessórios. Tivemos um bom faturamento em
função de doações recentes, tanto dos integrantes do Conselho quanto externas.
Produzimos um prospecto, que foi aperfeiçoado na reunião, para ser impresso e
distribuído, especialmente em condomínios residenciais. Mariana ofereceu sua ida
aos locais apontados como promissores.
4.

Apoios necessários (ANEXO 2)

Os apoios necessários para o desenvolvimento dos nossos projetos estão
listados no ANEXO 2, e também no documento sobre projetos para crianças
apresentado anteriormente.
5.
Visita
Ronaldo estabeleceu, a princípio, a data de 15 de setembro, pela manhã,
para uma visita coletiva às instalações da Comunidade, juntamente com possíveis
apoiadores individuais ou ligados a empresas. Consideramos a iniciativa de grande
importância para o desenvolvimento de nossos projetos.
6.
Assuntos gerais
O déficit apresentado quando aos custos fixos têm sido sanados pela
diminuição dos gastos com luz elétrica (devido ao clima de inverno) e pelas vendas
efetuadas recentemente no Bazar, o qual configurou-se como permanente.
Obtivemos a doação de Luiz Tavares para que o problema da incidência de
cupins no Espaço Origem seja sanada.
7.

Próxima reunião

Prosseguindo na rotina de fixarmos os encontros nas terceiras terças-feiras
de cada mês, sempre às 15 horas, no Sindicato, fica estabelecida a próxima reunião
para 18 de setembro do corrente

ANEXO 1
RELATÓRIO
Estamos evoluindo bem, claro que com as dificuldades inerentes ao nosso
pouco tempo de existência na atual configuração, à situação do país e, claro, às
nossas próprias limitações.
Sugerimos que haja reuniões mensais, ao menos por enquanto, às terceiras
terças-feiras de cada mês, sempre às 15 horas. Assim facilitaria o agendamento, além
propiciar uma fixação mnemônica mais fácil (terceiras / 3as/ 3horas)
1. Eleições e Reforma do Estatuto
Em 24 de setembro deste ano se encerra o mandato de três anos da atual
Diretoria.
Além da eleição, após seis anos, precisamos adaptar o Estatuto para a nova
configuração. O atual revelou-se excelente instrumento de administração,
necessitando agora de alguns ajustes.
A Assembleia Geral deverá ser realizada no sábado, dia 22 de setembro. Para
isso, tomaremos todas as providências burocráticas de convocação, etc.
As mudanças e aperfeiçoamentos necessários no Estatuto são ao menos estas
(aguardamos sugestões e críticas):
a. Tornar o Conselho um órgão estatutário.
b. Simplificar a administração, eliminando excesso de reuniões.
d. Criar o cargo de Diretor Executivo, remunerado.
e. Definir as Diretorias Estatutárias, com nomes e respectivas funções e
responsabilidades.
2. Projetos em andamento
No período tivemos avanços e recuos, como é de se esperar em uma
configuração que se inicia.
1. Iniciamos mais uma turma de Modelagem, Corte e Costura, desta vez com 15
alunas. Mandamos construir uma nova mesa de corte, maior, uma demanda da
professora Bia.
2. As aulas de capoeira prosseguem normalmente (público jovem).
3. As aulas de artesanato prosseguem (senhoras e jovens), agora com o
incremento de uma nova mesa (transferida das aulas de Modelagem, Corte e
Costura) e melhores materiais.
4. Fechamos com a professora Renata, moradora na Comunidade, a promoção de
aulas de reforço para crianças cursando o ensino fundamental. Serão dadas
aulas às quartas, quintas e sextas-feiras, sendo das15 às 17h para quem estuda
de manhã e 19 às 21h para quem estuda à tarde. A ajuda de custo para a
professora deverá ser de 600 reais mensais. Após a manifestação de interesse,

serão organizadas as turmas, que poderão englobar alunos de diversas séries,
dependendo do nível de aprendizado até então.
5. Fechamos com o advogado Dr. Juliano Jutahy a disponibilização semanal para
orientação jurídica nas áreas trabalhista, previdenciária e de família. Ele estará
disponível semanalmente, por cerca de três horas. Divulgaremos pelo
Facebook e agendaremos a partir da sexta-feira dia 24/08.
6. Emprestamos por um dia o Espaço para a Fiocruz realizar exames e medições
em menores beneficiados por programas governamentais diversos.
7. Através de contato junto à SUAM participaremos no dia 12 de setembro do
Conselho de Segurança Comunitário, onde poderemos estabelecer contato com
diversas entidades. Embora o momento não seja propício, tentamos a cessão de
professores ao menos para Matemática, Português e Redação, itens de maior
dificuldade para alunos do ensino médio.
8. Elaboramos o esquema para cadastrar as pessoas atingidas pelos nossos
projetos até o momento, necessitando ainda de agregar os dados esparsos em
diversos documentos, relativos às ações desenvolvidas.
9. O bazar teve um incremento com recentes doações, agora com o apoio de
moradora voluntária.
10.Promovemos uma festa junina de congraçamento no Espaço, sem custo.
3. Manutenção do Espaço
Ocorreram pequenos vazamentos no teto e invasão de cupins em uma das
paredes. Obteremos orçamentos de pedreiro e descupinização.
4. Cobranças versus gratuidades
Estamos aplicando a filosofia de solicitar contribuições dos participantes em
nossos programas, até para que a valorização ocorra de forma mais acentuada.
Em vez da cobrança direta, por sugestão da Mariana, as contribuições deverão
ocorrer através de venda de rifas por parte dos participantes, realização de chás
com pequenas cobranças e assim por diante.
5. Finanças
As contribuições recebidas por pessoas físicas totalizam 3.100 reais. O valor
tem coberto com dificuldades os custos fixos (ajudas de custo, contador, luz,
internet, material diversos, manutenção, etc.). Estamos cobrindo, ao menos as
despesas de manutenção, com receitas do Bazar e aportes pessoais.
Importante item tem sido o Bazar. A meta é que as vendas, além de equilibrar
os custos fixos, também possam ajudar a financiar projetos, como por exemplo,
o de reforço para o nível fundamental. Para isso é necessário que

multipliquemos os doadores de roupas, sapatos e acessórios, com todos
conseguindo novos doadores.

ANEXO 2

APOIOS NECESSÁRIOS
Apoio continuado:
1. Projeto “Reforço Escolar”
Ajuda de Custo para Professora ministrar aulas de reforço para cerca de 30
alunos do Ensino Fundamental moradores na Comunidade Amorim
matriculados em colégios municipais
48 horas mensais x R$ 16,95 = R$ 813,60 mensais
R$ 813,60 mensais x 5 meses (meses de agosto a dezembro)
Total: R$ 4.068,00
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/06/professor-estadual-comlicenciatura-ganha-em-media-r-1695-por-hora.html

Apoios pontuais:
1. Projeto “Curso de Modelagem, Corte e Costura”
2 máquinas de costura industriais retas com gabinete - R$ 1.850,00 cada.
Total - R$ 3.700,00
https://rj.olx.com.br/rio-de-janeiro-e-regiao/agro-e-industria/maquinas-paraproducao-industrial/maquina-reta-jack-f4-nova-garantia-entrega-brinde502316991?xtmc=m%C3%A1quina+de+costura+industrial+com+gabinete&xt
np=1&xtcr=6
2. Projeto “Montagem de Biblioteca”
Contratação de bibliotecário pleno para elaboração de programa informatizado
e catalogação dos livros que já possuímos - 1 mês de trabalho –R$ 2.023,00
Aquisição de 3 módulos de estantes - 3 x R$ 249,95 = R$ 749,85
Total - R$ 2.772, 85
https://www.trabalhabrasil.com.br/media-salarial-para-bibliotecario
3. Projeto “Mini-lan house”
Instalação de 2 estações para uso de jovens da Comunidade, em trabalhos
escolares.
As estações compõem-se de:
Desktop - R$ 1.150,00
Monitor - 362,61
Impressora - 125,30
Scanner - 1.291,00
Total - R$ 2.928,91 x 2 = R$ 5.857,82
https://www.equipandoloja.net.br/prod,idloja,11498,idproduto,5601441,estante
-de-aco-industrial-

cinza?gclid=CjwKCAjwwJrbBRAoEiwAGA1B_XS6Gl4_rBGjekwuZXmwt4r
NfADkGEy7PLWzMEgXLJ6AQlg3iTjeOhoCjeYQAvD_BwE
https://www.webcontinental.com.br/computador-br-pc-desktop-intel-core-i34gb-hd-500gb-dvd-rw-windows-10pro/product/74826?utm_campaign=comparador&utm_medium=cpc&utm_sour
ce=buscape
https://www.magazineluiza.com.br/monitor-lg-led-195-widescreen20m37aa/p/2155688/in/in18/?partner_id=10425&utm_source=buscape&utm_
medium=comparadores&utm_content=in&utm_campaign=bust&tkSource=bus
cape&tkOffer=4b18c3f9-2cf6-4439-bf10b95428ad7250&dLog=20180802003050
https://www.shoptime.com.br/produto/124491219/impressora-hp-deskjet-inkadvantage-1115?epar=4024&hl=lower&opn=BUSCAPE&s_term=BUSCAPE
https://www.americanas.com.br/produto/121705971/scanner-brotherads1500w-alta-velocidade-wireless-painel-touchscreen?epar=buscape&hl=lower&opn=YYNKZB&s_term=YYNKZB
4. Uniformes para aulas de capoeira
Compra de uniformes para 15 alunos (para serem emprestados durante as
aulas)
15 x R$ 75,00
Total - R$ 1.125,00
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711817486-calca-capoeira-preta-eazul-abada-helanca-poliamida-adulto-_JM

